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Kerstmatinee met Charlotte Haesen
Franse kerstmatinee en Bûche de Noël met Charlotte Haesen
Het is een lang gekoesterde wens van de AFU om Charlotte Haesen tijdens de
kerstmatinee als gast te hebben.
Op de Noordermarkt in Amsterdam waar zij het klassieke en bekende Franse
repertoire zong, werd zij ontdekt. Niet veel later trad zij op bij Podium, het tvprogramma van Paul Witteman. Hierna volgden veelvuldige optredens op
diverse festivals maar ook in kleine intieme zalen. De kritieken waren altijd zeer
lovend. Inmiddels heeft zij meer gekozen voor de jazz waarvoor zij een
opleiding volgt. Zij zal worden begeleid door de gitarist Philip Breidenbach.
Tijdens haar optreden zal Charlotte een divers Frans repertoire ten gehore
brengen, waarbij de kerstliederen zeker niet vergeten worden.
Om 15.00 uur beginnen we met het aansnijden van onze traditionele Bûche de
Noël, na het optreden sluiten we af met een ‘apéritif festif’.
Tijd: zo 16/12, 15.00 uur. Niet-leden 10 euro.
Locatie: Evangelisch-Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht

VOLGENDE MAAND

Varen door Frankrijk, een fantastische ervaring
Film over de kanalen en sluizen in Frankrijk, gefilmd door Queenie Reesinck.
Queenie neemt ons per boot mee over de Franse kanalen met hun
indrukwekkende sluizen. Op wandelsnelheid glijd je door wijngebieden en
langs kleine dorpjes en steden met een rijkdom aan cultuur. Onthaasten in
optima forma. Fascinerend zijn de geweldige technische vaardigheden
waardoor die kanalen mogelijk zijn geworden.
Tijd: do 24/01, 20.00 uur
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 november 2018 is het door
ons zeer gewaardeerde bestuurslid Iemy Bulthuis afgetreden.
Wij danken haar voor haar inzet, enthousiasme en het vele werk – ook als lid
van het Comité Culturel – dat zij voor de AFU heeft verzet.
Wij hopen haar nog vaak bij onze culturele activiteiten te ontmoeten!
AFU-REIS 2018
Woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni 2019 naar Rouen, une impression
normande.
De inschrijving is gestart. Wilt u zich snel aanmelden in verband met opties
voor logies, vervoer etc. die eind december bevestigd moeten worden?
U kunt zich aanmelden tot 1 januari 2019.
Zie hiervoor ook onze site.

De AFU hoopt op donderdag 14 november 2019 het 125-jarig jubileum te
vieren!
Het Comité Anniversaire is druk bezig met de voorbereidingen om er een mooi
feest van te maken.
Wilt u de datum alvast in uw agenda reserveren?

MEDEDELINGEN VAN HET CURSUSCENTRUM

Aanmelden cursussen
Het is al mogelijk zich aan te melden voor de cursussen die in 2019 starten:
intensieve cursussen, conversatie, A table!, Delf-examentraining, de cursus
Frans voor de vakantie, de cursus Inleiding Zakelijk Frans... Wij starten in
Utrecht, Zeist en Breukelen.
Ter herinnering: een flexibele deelname aan de drie literatuurcursussen is
mogelijk.

A table!
Om alvast in uw agenda te noteren:
Atelier Chandeleur (crêpes!) met zoete crêpes, koffie/thee en Franse cider.
Deelname 20 euro.
Tijd: za 02/02, 14.00-16.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht

Kookworkshop met Anaïs (het menu wordt later bekend gemaakt).
Deelname: 30 euro.
Tijd: za 16/03, 18.00-21.30 uur
Locatie: Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht
De ateliers zijn open voor iedereen, nodig ook uw vrienden uit (vanaf niveau
beginners +).
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan: cursus.utrecht@afpb.nl of via deze
link.

Café français
Het Café français vindt deze maand plaats in Maarssen.
Zoals gebruikelijk hoeft u zich niet aan te melden en is deelname aan het Café
français gratis. Echter, als u mee wilt eten "Wat de pot schaft" (dagschotel voor
de vaste prijs van 8,50), moet u zich wel aanmelden via de site.
Tijd: vr 07/12, 14.30-16.30 uur, maaltijd om 17.00 uur
Locatie: Maarssen aan de kook, Nassaustraat 18, Maarssen

Projectkoor Franse Chansons Les Moulins de mon cœur
Herinnering: Britta Maria en het projectkoor Les Moulins de mon coeur zijn
weer gevraagd om in het Verpleeghuis De Hogewey in Weesp op te treden met
een Nieuwjaarsconcert.
Tijd: ma 07/01
Locatie: Verpleeghuis De Hogewey, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp
En op 25 januari treden ze op in Café Averechts.
Tijd: vr 25/01
Locatie: Café Averechts, Lijsterstraat 49, 3514 TB Utrecht
Daarna start het koor opnieuw met hopelijk nog meer nieuwe deelnemers!
Zie ook: http://brittamaria.nl/.

DE ANDERE ALLIANCES

Le chant de l'argot met Berry van de Wouw
Berry van de Wouw is hoofdredacteur van het woordenboek 'Populair FransNederlands'. Het argot, oftewel populair Frans, kom je overal tegen: in films en
tv-series, in tijdschriften en strips, op sociale media en natuurlijk in liedjes.
Deze kleurrijke taal leer je helaas niet op school, wel tijdens deze interactieve
en geheel vernieuwde soireé-argot. Na een inleiding krijgt u veel voorbeelden
te zien en te horen met audio- en videofragmenten en pakkende deuntjes die je
niet meer loslaten. Meezingen: graag!
Tijd: di 11/12, 20.00 uur
Locatie: Alliance Française Amersfoort (zie website)

Concours de la Chanson 2019
Herinnering: mensen kunnen zich aanmelden voor de Concours de la
Chanson. Zing je graag in het Frans, laat je horen en meld je aan voor de
35ste Concours de la Chanson:

OPEN INSCHRIJVING
voor amateurs en (semi-) professionals

35ste CONCOURS de la CHANSON
17 maart 2019 om 14.30 uur – Theater Diligentia Den Haag
Jouw springplank naar succes!
www.concoursdelachanson.nl
Uiterste inzenddatum: 15 december 2018
Inschrijvingsformulier versturen naar lafrenchevents@gmail.com &
sabinedetonnac@gmail.com samen met een eigen filmopname of YouTubefilmpje van je uitvoering.

EVEN UW AANDACHT………

Franse documentaire De Chaque Instant
Binnenkort sluit Filmtheater ’t Hoogt haar deuren op de locatie waar ze al ruim
45 jaar actief was. Vaste bezoeker en publieksbegeleider van ‘t Hoogt José
Olsthoorn geeft een inleiding bij de Franse documentaire De Chaque Instant.
José is gelieerd aan de Alliance Française Utrecht en groot liefhebber van
zowel documentaires als Franstalige films.
Tijd: ma 03/12, 19.00 uur
Locatie: Filmtheater ’t Hoogt, zaal 2, Hoogt 4, 3512 GW, Utrecht

Spectacle familial "FABLES" de L'Autre Pays du Théâtre
Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux
comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement
humains.
D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute une
galerie cocasse et étonnante où chaque personnage cache un animal et
chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt
au loup.
Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment agencées,
parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre. C’est à braire de
plaisir !
L'humour est fin et bien pensé, plaisant à toute la famille grâce à des
références à la culture musicale et télévisuelle de ces dernières années.
Réservation obligatoire: resalautrepaysdutheatre@gmail.com.
Tarifs: 17 euros/enfant et 27 euros/adulte (accessible dès 7 ans).
Tijd: ma 08/12, 20.30 uur
Locatie: Theater De Nieuwe regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag

www.lautrepaysdutheatre.com

Catherine Millet chez Olivier Barrot
L’Institut français des Pays-Bas vous donne rendez-vous avec Catherine Millet
pour le troisième volet du cycle de rencontres littéraires Une Saison Française
animées par Olivier Barrot.
Tijd: di 04/12, 20.00 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Vertaalwedstrijd Proust toujours
De Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden organiseert op
zaterdag 26 en zondag 27 januari a.s. een congres over Proust ter
gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe uitgave van Op zoek naar de
verloren tijd. Ter gelegenheid van dit congres is er ook een Proustvertaalprijsvraag. Voor de drie beste vertalingen worden mooie prijzen
beschikbaar gesteld. De beste vertaling zal worden beloond met een
exemplaar van de nieuwe uitgave van Op zoek naar de verloren tijd.
Zie voor meer informatie de website van de afpb.
Vertalingen kunnen worden opgestuurd naar marthe.kerkwijk@isvw.nl onder
vermelding van Proust-vertaalwedstrijd. Deadline voor inzending is vrijdag 18
januari 2019, deelname aan het congres is niet vereist.
Het gekozen fragment luidt als volgt:...
Comme ces femmes que les primitifs entouraient d’une scène de nature, je ne
voyais Maria que se détachant sur le fond d’un paysage de Hollande, bien
mieux que faisant partie de lui. Elle était pour moi, tandis que je la voyais, sans
que je me le formulasse, une chose de la Hollande [...] C’est que le Désir d’une
femme est le désir d’une vie inconnue dont sa beauté semble nous parler dans
un langage excessivement fort mais inintelligible à notre raison, comme
certaines mélodies, dans un monde à la fois immédiatement voisin du nôtre et
que cependant nous ne pouvons toucher et que notre raison ne peut connaître,
nous suggèrent des plaisirs délicieux. […] L’amour de Maria me semblait une
chose déterminée, comportant des promenades en barque sur les canaux de
la Zeelande, de longs hivers aveuglés de brouillards blancs où l’on se
réchauffe en buvant à côté d’elle du Schiedam, une vie domestique et sociale
intense, des gens qui viennent s’asseoir à votre table de bonheur dans la
maison multicolore et propre, défaisant avant d’entrer leur patins et leurs
manteaux couverts de neige.
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